Miten Suomi selviää haasteistaan?
Löysin viereisen vertailevan taulukon eri
maiden työtuntien
hinnoista.
Työtunnin hinta
työnantajalle, sisältää bruttopalkan ja
palkan sivukulut.

Haastetta meillä todella on, kuten viereinen taulukko kertoo

Maa

Työtunnin
hinta Euroa

Ruotsi

43,8 €

Tanska

37,9 €

Saksa

35,2

Suomi

33,8 €

Iso-Britannia

22,7 €

Portugali

10,5 €

Viro

8,1 €

Puola

6,6 €

Bulgaria

2,9 €

EU-keskiarvo

2,4 €

Me olemme Viron ja Puolan
välittömällä vaikutusalueella.
Esimerkiksi rakennukset tehdään
nyt maassamme suurelta osalta
Puolalaisista tuotteista ja työvoimalla. Meidän oma rakennusteollisuutemme kuolee pois!
Puolalaisen työtunti on
5 x halvempi kuin
suomalaisen!
Suomalaisia yrityksistä on moni
muuttanut Viroon. Soininvaaran
mukaan Virossa toimii nyt jo 16
000 suomalaista yritystä. Syyn
näkee viereisestä taulukosta.

Jotain tarttis tehrä!

Mitä ovat sivukulut?

Normaalin palkan lisäksi työnantajan on maksettava Suomessa ja ennakonpidätyksen toimittamisen lisäksi
eläkevakuutusmaksua, sosiaaliturvamaksua, työttömyysvakuutusmaksua, tapaturmavakuutusmaksua ja ryhmähenkivakuutusmaksua, pyhäpäiväkorvauksia, sairauskuluja yms.. Muita kuluja on lisäksi työterveyshuolto,
työvälineet, palkkahallinto, suunnittelu ja työnjohto myös maksavat.

Esimerkkilaskelma sivukuluista:

Sivukulut ovat Suomessa korkeat!

Palkataan työntekijä 2000 euron kuukausipalkalla.
Hänelle maksetaan vuodessa 2000 € x 12 kk = 24 000 euroa + vuosilomakorvausta 960 € = 24960 € / vuosi
Varsinaisia sivukuluja maksetaan lisäksi:










Eläkevakuutusmaksu
17.3 %.
Sosiaaliturvamaksu
2,2 %.
Työttömyysvakuutusmaksu
1,0 %.
Tapaturmavakuutusmaksu
(Metalli)
5,5 %
Ryhmähenkivakuutusmaksu
1,0 %.
Sairauskulut
(Metalli)
8,0 %
Palveluslisä, 10 vuotta palvelleelle 2 viikon palkka
0,4 %
Palkalliset pyhäpäivät 11 kpl vuodessa. (11 pvx7.5 h x23.8 € = 1963 €) 8.2 %
Kirjanpito, työnjohto, sosiaalitilat, varusteet, koulutukset yms.
n. 20,0 %

Sivukulut ovat Suomessa yhteensä noin
63,6 % varsinaisesta
palkasta!

Työntekijä maksaa työnantajalle vuodessa 24.960 € + 63,8 % = 40.884 €.
Työtunteja vuodessa on noin 235 x 7.5 h = 1762 tuntia.
Vuoden kokonaiskulut 40.884 € : jaetaan 1762 tunnilla. Tuntikuluiksi tulee 23,20 euroa!
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Työnantaja maksaa 12,5 euron palkasta yhteensä 23.20 euroa
Käytännössä palkan saa kertoa kahdella kustannuksia laskettaessa!

Johtajien valinnat maahamme!

- Maatamme johtavien ministerien valinta tulisi uudistaa!
Pitäisin tärkeänä, että valittavilta maamme tärkeimmiltä johtajilta kuten pääministeriltä ja valtionvarainministeriltä vaadittaisiin alalle sopivaa koulutusta ja ainakin talouden vahvaa tuntemusta!
Muilla ministereillä pitäisi olla myös oman alansa koulutusta tai tuntemusta. Nyt ei tällaisia vaatimuksia ole!
- Kuka tahansa voidaan nyt valita ministeriksi!
Näkisin, että olemme joutuneet tähän tilanteeseen, kun johtajillamme
ei ole ollut ammattitaitoa:
- He eivät ole osanneet johtaa ja tehdä kipeitä päätöksiä, kun ei ole kokemusta ja taitoa! Suomessa valitaan nykyään vaativiin tehtäviin kokemusta vailla olevia! He ovat tehtävien hoitamisessa lapsia! - Ei heiltä
voi enempää edes vaatia! Kyllä he varmaan parhaansa tekevät!
Katainenkin sanoi jossain yhteydessä, ettei enempää voi vaatia kuin että tekee parhaansa!


Sellainen taito vain ei maan johtamiseen tahdo riittää!



Tästä kaikesta seuraa:
- Suomea johdetaan nyt yrityksen ja erehdyksen kautta!

Olisi parempi jos johtajina olisi kokeneita ihmisiä, jotka ovat jo nähneet
erilaisia johtamistapoja ja mihin ne ovat johtaneet. Uskon, että Suomesta sellaisia löytyy!

Vaativiin tehtäviin pitäisi valita todella ammattitaitoisia ja kokeneita johtajia!
Johtajille tulisi asettaa jotkin vaatimustasot! Silloin arvostus paranisi ja
tehtäviin pyrkisivät myös pätevät henkilöt!
- Suuntaa kun muuttaa ajoissa, niin ei tule jyrkkiä äkkikäännöksiä!
2/3

Suomella on kaksi mahdollisuutta:
Vanhana yrittäjänä näen Suomen taloudellisen tilanteen todella vakavana!
Jatkuvasti tulee joka kanavalta uutisia YT neuvotteluista, kun ihmisiä irtisanotaan!
Tuskin koskaan taloutemme on ollut näin tukalassa tilanteessa!
1.

Suomi ajetaan täysin pohjalle, jossa kaikki pysähtyy! Teollinen toiminta pysähtyy täysin.
Silloin työttömiä tulee valtavasti. Valtion rahatulot eivät riitä menoihin. Suomi elää kohta
pelkällä velkarahalla. Ihmiset tekevät konkursseja, kun eivät työn puutteen takia pysty
maksamaan velkojaan. Talojen hinnat romahtavat, kun ei kukaan pysty niitä ostamaan.
Juopottelusta tulee suuri ongelma, kun ihmiset eivät näe elämässä mahdollisuuksia. ”Elämä loppuu Suomessa!”
Pahinta tässä kaikessa on kuitenkin se, että se aineeton pääoma jota maallamme nyt on,
joka on lähinnä osaamista, hävitetään, niin sitten ollaankin todellisessa pulassa.
Monet firmat toimisivat edelleenkin, jos heille annettaisiin hiukan lisää mahdollisuuksia!
Eikö olisi parempi tukea valmiita firmoja, jotka vielä ovat pystyssä. Konkurssiin menneen
firman johtajasta, kun tulee helposti sosiaalitoimiston pysyvä asiakas! Tästä tuli esimerkkejä 90 luvun laman aikana. Heidän mukanaan menee usein vielä paljon osaamista! Aikamoinen asia on taas luoda uusi yritys ja se vaatii taas paljon rahaa.
Yrittäjiä ei maassamme arvosteta oikealla tavalla, vaikka paljon kuitenkin
pyörii heidän varassaan. Ollessani itse yrittäjänä koin tämän asian!

2.

Toinen vaihtoehto on se, että nyt kaikki pudottaa tulotasoaan vuodeksi pariksi esim
15 % ja saadaan Suomen talous jälleen pyörimään. Pudotus tulisi olla käsittääkseni vä
hintään tuota luokkaa! Nyt sitä solidaarisuutta todella tarvittaisiin.
Kaikki mielettömät palkkaukset ja osingot, joita menneessä ”nousukiidossa” tehtiin, pi
täisi myös oikaista asialliselle tasolle. Tähänkin kaikkien pitäisi suostua, että maamme
voitaisiin pelastaa katasrofilta. - Se on vastassa, jos nykyistä menoa jatketaan! Nyt ti
lanne on sellainen, että saavutetuista eduista pitäisi kaikkien tinkiä vapaaehtoisesti. Jos
ei sitä tehdä nyt vapaaehtoisesti, niin markkinavoimat tulee sen tekemään pakolla! Sil
loin ei asioihin voida paljon vaikuttaa! Jos se tehtäisiin vapaaehtoisesti ja hallitusti, niin
AAA-luokatkin pysyisivät kunnossa!
Tilanne on maassamme uusi ja sitä ei käsitetä. Tällaisessa tilanteessa aikaisemmin suoritettiin devalvointi ja kauppa taas kävi. Nyt me olemme EU:ssa ja sitä mahdollisuutta
meillä ei enää ole. Me emme voi devalvoida! Meidän pitäisi tehdä se ”toisenlaisella de
valvoinnilla.” Palkkatasoa pitäisi pudottaa. Mikään maa ei osta kohta tuotteitamme,
koska ne ovat liian kalliita. Valmistaminen maksaa liikaa!
Jonkun ajan kuluttua palkkoja voitaisiin jälleen nostaa, kun talous alkaisi pyöriä.
Ne nousevat automaattisesti pyörien pyöriessä!!
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